
SUPLEMETY DIETY : GANOCORD 60kaps.
 

GANOCORD 60kaps.

  

SPOSÓB U?YCIA 2 kapsu?ki dziennie popi? po?ow? szklanki wody. UWAGA! Preparat stanowi suplement lecz nie substytut zró?nicowanej
diety. Zaleca si? zrównowa?ony i zró?nicowany sposób ?ywienia i zdrowy tryb ?ycia. Poniewa? nie przeprowadzono bada? na kobietach w ci??y
nie nale?y stosowa? preparatu w okresie ci??y i laktacji lub skontaktowa? si? z lekarzem. Nie stosowa? preparatu w przypadku nadwra?liwo?ci
na którykolwiek z jego sk?adników. Nie nale?y stosowa? suplementu diety po up?ywie daty minimalnej trwa?o?ci. Data minimalnej trwa?o?ci
znajduje si? na spodzie opakowania.  

Ocena: Nie ma jeszcze oceny 
Cena

197,00 z?

  

Ask a question about this product 

ProducentCOLWAY 

Opis 

GanoCord to wyj?tkowe zestawienie dwóch ekstraktów ro?linnych, z których pierwszy pozyskano z ganodermy - grzyba uznawanego za
synonim nie?miertelno?ci, u?ywanego w medycynie Dalekiego Wschodu od tysi?cy lat i sklasyfikowanego na pierwszej pozycji w rankingu
chi?skich ro?lin leczniczych. Ganoderma wspiera uk?ad immunologiczny, wspomaga utrzymanie prawid?owego poziomu cholesterolu
LDL i uk?ad kr??enia.

Drugim ze sk?adników jest ekstrakt kordycepsu. Ten wyj?tkowy w naturze grzyb dwuletni  ??czy w sobie organizm ro?linny ze zwierz?cym.
Grzyb ten jest bardzo rzadki i cenni, gdy? wyst?puje naturalnie tylko w wysokogórskich rejonach Tybetu.  

GanoCord jest suplementem wyj?tkowym, gdy? po??czono w nim ganoderm? wraz z zarodnikami – sk?adnik, jaki nie?atwo naby? nawet w
Chinach, ojczy?nie tego grzyba oraz ekstrakt z owocni kordycepsu – czyli komponenty o najwy?szej, po??danej jako?ci, w ??cznej masie, a?
30 gramów substancji ekstrahowanej z obu tych poszukiwanych grzybów.

 

*AKTYWNE SK?ADNIKI

GANODERMA
Wspiera uk?ad immunologiczny, wspomaga utrzymanie prawid?owego poziomu cholesterolu LDL i uk?ad kr??enia.
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SUPLEMETY DIETY : GANOCORD 60kaps.
 

KORDYCEPS (KORDYCEPS SINENSIS)
Zwi?ksza w organizmie poziom ATP (adenozynotrójfosforanu) o prawie 28 procent. ATP jest ?ród?em energii organizmu - swego rodzaju
bateri? - i jest niezb?dny we wszystkich procesach enzymatycznych.

Zawarto?? sk?adników w przeliczeniu na zalecan? dzienn? porcj? - 2 kapsu?ki

 

 

Opinie

Nikt jeszcze nie recenzowa? tego produktu. 
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